
 

 

 

 

 

 
 
Haapajärven valtuustosaliin kokoontui  30.9.2013 paikallisen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän koolle 
kutsuma  liikuntaraati. Paikalla oli  edustava  joukko ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös vähemmän 
liikkuvia, yhteensä 17 henkilöä, joista  kuusi  oli miehiä. Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat 
Anu Havas ja Minna Säpyskä-Nordberg. Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja 
 
- Tiedon saanti liikunta-asioista   
- Liikuntaneuvonta 
- Kokemus liikunnasta: mikä kannustaa, mikä estää?  
 
Raatilaiset antoivat kiitosta 
• Monitoimitalosta ja muista hyvistä liikuntapaikoista 
• Hyvistä hiihtoladuista 
• Vanhainkotiyhdistyksen vertaisohjaajista 
• Kotihoidon kuntosaliryhmästä Kuonalantiellä 
 
Raatilaisten toiveita, ideoita 
Tiedon saanti, liikuntaneuvonta 
• Kaupungin eri liikuntatoiminnoista voisi olla koottu tieto yhteiseen kalenteriin 
• Jokilatvaopiston kanssa voisi tehdä tiedotusyhteistyötä 
• Seniorineuvolan liikuntaneuvonnan vastaanotosta tulisi tiedottaa laajemmin 
 
Liikuntatoiminta 
• Oma kokemus liikunnasta tärkeää, voisi järjestää tutustumiskäyntejä kuntosalille  
• Lisää vertaisohjaajia kuntosaleille ja kylille ohjaamaan ryhmiä tai vapaaharjoitteluvuoroja 
• Kyliltä  tarvittaisiin kuljetuksia taajaman kuntosalille tai liikuntaryhmiin 
• Kylätoimikunnat mukaan liikuntatoiminnan järjestämiseen  
• Urheilukentälle toimintaa myös hitaammin liikkuville  
• Erityisliikunnan ohjaaja  Haapajärvelle  
 
Liikkumisympäristöt 
• Uimahalliin terapia-allas  
• Haapajärven eri kylien liikuntatiloissa voitaisiin järjestää liikuntaryhmiä, jos saadaan ohjaajia ja kaupunki voisi 

tukea järjestöjen toimintaa 

 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Tarvitaan koottua tietoa liikuntatoiminnoista ja lisää ohjattuja ryhmiä 
 
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa Ikäihmisten liikuntaraadeissa 
kerätään ryhmäkeskusteluissa iäkkäiden toiveita ja ideoita.  

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
4.10.2013 
 

Kuva Jarmo Eronen 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Haapajärven Voimaa  
vanhuuteen -yhteistyöryhmästä  
Jarmo Eronen, liikuntasihteeri 
Leena Kivioja, hoito- ja vanhustyön johtaja 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää ja aktiivisia järjestöihmisiä 
tarjoiluista ja sujuvista käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi päättäjiä ja virkamiehiä oli kutsuttu 
kuulemaan ikäihmisten ajatuksia. Paikalla oli 
Teija Myllylä, kaupunginhallituksen pj. 
Teijo Paananen, kaup.valtuutettu, sivistyslautakunnan pj. 
Leena Ahola, Terveempi Pohjois-Suomi 2 –hanke 
Kim Oja, Jokilatvaopiston rehtori 
Maaselkä-lehden toimittaja 

 

 

Liikkuva iäkäs pärjää kotona pitempään   
 
Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelman (2005-2014) päämääränä 
on edistää kotona tai palveluasunnoissa asuvien, alkavista 
toimintakyvyn ongelmista kärsivien ikäihmisten (75+) 
itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan 
keinoin.  
 
Tavoitteeseen päästään ottamalla käyttöön 
monialaisena yhteistyönä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 
kehitetyt  hyvät toimintatavat liikuntaneuvonnasta, voima- 
ja tasapainoharjoittelusta sekä ulkoilusta. Kehitystyötä 
kunnissa tukee Ikäinstituutin maksuton mentorointi, joka 
sisältää kuntakohtaista ohjausta, koulutusta, oppi- ja 
viestintämateriaaleja sekä arvioinnin työkaluja.  
 

Yhteistyöterveisin, 
 
Elina Karvinen           Pirjo Kalmari 
ohjelmajohtaja            ohjelmakoordinaattori 
 
 
Ikäinstituutti on asiantuntijaorganisaatio,  
joka tuottaa käytännönläheistä tietoa ikäihmisten arjesta, 
toimintakyvystä, osallisuudesta ja vapaaehtoistoiminnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäinstituutti, Voimaa vanhuuteen -ohjelma, Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki, p. (09) 6122 160 
www.voimaavanhuuteen.fi  
Ohjelmaa tukevat RAY, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 

 
 
 

On tärkeää huolehtia 
 
• iäkkäiden terveysliikunnan aseman 

vahvistamisesta strategisissa 
asiakirjoissa 

• ennaltaehkäisevästä työstä julkisen , 
kolmannen ja yksityisen sektorin  
yhteistyönä 

• järjestöjen tukemisesta, jotka 
toteuttavat iäkkäiden liikuntaa: esim. 
avustukset ja maksuttomat tilat 

• vertaisohjaajien tukemisesta: esim. 
koordinointi ja koulutus 

• edullisesta tai maksuttomasta 
senioriliikunnasta 

• esteettömistä reiteistä tai 
kuljetuksista liikuntapaikoille 

• iäkkäille sopivista 
lähiliikuntapaikoista 

 
Kuntanne yhteyshenkilö:  
Jarmo Eronen 
etunimi.sukunimi@haapajarvi.fi 
 
 
 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE  

 
 
 
 
 
Lue lisää 
 
Vanhuspalvelulaki (2013) 
 
Laatusuositus hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi  ja palvelujen 
parantamiseksi  (2013) 
 
Ikäihmisten liikunnan kansallinen 
toimenpideohjelma  
(OKM julkaisuja 2011:30) 
 
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 
terveysliikunnan laatusuositukset  
(STM, OM 2004:6) 
 
 
 
 
 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/

